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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obecnice 

konaného dne 22.12.2021 

 

Celkový počet členů ZO:                         15 

Přítomno:                                                 13  

Nepřítomno:                                              2  

Hosté:                                                        1 

(viz prezenční listina – příloha č. 1 tohoto zápisu) 

 

1. Zahájení 

Zasedání bylo zahájeno a řízeno Bohumilem Svobodou, místostarostou obce v 19,04 hod., 

konstatoval, že je přítomno 13 členů ZO z celkového počtu 15 – zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

     

 

2. Schválení programu jednání 

Místostarosta seznámil členy zastupitelstva se zveřejněným návrhem programu zasedání,  

(příloha č. 2 tohoto zápisu): 

                                           1. Zahájení 

                                           2. Schválení programu zasedání 

                                           3. Volba ověřovatelů zápisu 

                                           4. Zpráva ověřovatelů zápisu 

                                           5. Informace starosty 

                                           6. Úprava ceny vodného a stočného 

                                           7. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022 

                                           8. Rozpočet na rok 2022 

                                           9. Střednědobý výhled na rok 2023 – 2024 

                                         10. Diskuze 

a vyzval zastupitele k podání návrhů na doplnění, popř. změny programu zasedání.  

 

Žádné návrhy nebyly podány a předsedající vyzval k hlasování o programu jednání.  

 

Návrh usnesení č. 102/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje předložený program zasedán. 

 

Hlasování:                pro:     13                        proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 102/2021 bylo přijato. 
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3. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápisu Václava Vohradského a Ditu Paboučkovou. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani další návrhy. 

 

Návrh usnesení č. 103/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje ověřovatele zápisu Václava Vohradského a Ditu 

Paboučkovou. 

                      

Hlasování:                pro:     11                         proti:     0                         zdržel se:     2 

Usnesení č. 103/2021 bylo přijato. 

 

  

4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze zasedání ZO konaného dne 06.12.2021 

 

Miroslav Srch sdělil, že provedli kontrolu zápisu se zasedání ZO konaného dne 06.12.2021  

a nedostatky nebyly shledány. 

 

Usnesení č. 104/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí zprávu ověřovatelů. 

 

 

5. Informace starosty 

 

Starosta obce podal informace, které se týkaly: 

- poskytnutí dotace na homogenizaci komunikace po výměně vodovodu Středočeským krajem 

- provedené kontroly BOZP – závady nebyly shledány  

- závěrečné zprávy na akci ,,Rekonstrukce ZŠ Obecnice“ – zpráva byla odeslána poskytova-  

   teli dotace - MF 

-  podání žádosti na Středočeský kraj o dotaci na výše uvedenou akci – na výdaje, které byly 

    neuznatelné pro dotaci MF, výše dotace cca 300 tis. Kč 

 

 Usnesení č. 105/2021 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí informace starosty. 

  

 

6. Úprava ceny vodného a stočného 

 

Starosta uvedl, že s potřebou navýšení ceny vodného a stočného byli zastupitelé seznámeni již 

při zasedání dne 06.12.2021, kdy však nebyla k dispozici potřebná kalkulace, kterou zpraco- 

vávala 1.SčV. Připomněl, že důvodem navýšení cen je dodržení předpisů, které se týkají 

obnovy vodohospodářského majetku. Uvedl, že dle kalkulace představují náklady na obnovu 

= odpisy dlouhodobého majetku, ročně částku 1 750 tis. Kč. Dle zákona je stanoveno tuto 

částku tvořit převážně z výběru vodného a stočného, což představuje navýšení ceny vodného  

o 15,- Kč/m3 a stočného o 20,- Kč/m3. Dále starosta uvedl, že v současné situaci rada 

navrhuje navýšení ceny vodného o 10,- K/m3 a stočného o 15,- Kč/m3 s tím, že obnova bude 

dotována z rozpočtových prostředků obce ve výši cca 400 tis. Kč a v následujících letech 

bude přistoupeno k navýšení cen tak, aby byla obnova majetku plně pokryta z výběru 
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vodného a stočného. Pokud bude přistoupeno k navrhované úpravě ceny pro rok 2022, bude 

celková cena vodného a stočného ve výši 85,- Kč/m3, stále velmi nízko pod republikovou 

průměrnou cenou a připomněl, že pro Středočeský kraj je stanovena ekonomicky únosná cena 

ve výši cca 131,- Kč/m3. 

 

Pan …………………… navrhl, zda by nebylo lepší navýšit cenu rovnou na potřebou výši, tj. 

vodné ve výši 35,- Kč/m3 a stočné ve výši 60,- Kč/m3. 

K tomu starosta uvedl, že postupné navýšení ceny je navrhováno s ohledem na současnou 

ekonomickou situaci, tj. navyšování cen el. energie, pohonných hmot atd. a v návaznosti na to 

zvyšování cen základních potřeb. 

 

Zastupitel Petr Zima vznesl dotaz, zda i v dalších letech bude potřeba tvořit prostředky na 

obnovu ve stejné výši. 

Starosta odpověděl, že tato potřeba bude každoročně. 

 

Žádné další návrhy, dotazy ani připomínky vzneseny nebyly a bylo přistoupeno k hlasování o 

ceně vodného a stočného v navrhované výši, tj. vodné ve výši 30,- Kč/m3 a stočné ve výši 

55,- Kč/m3.  

 

Návrh usnesení č. 106/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje cenu vodného ve výši 30,- Kč/m3.   

 

Hlasování:                pro:     13                         proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 106/2021 bylo přijato. 

 

Návrh usnesení č. 107/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje cenu stočného ve výši 55,- Kč/m3.   

 

Hlasování:                pro:     13                         proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 107/2021 bylo přijato. 

 

 

 

7. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022 

 

Účetní obce seznámila přítomné s potřebou aktualizace, kdy daňové příjmy byly upraveny dle 

vývoje těchto příjmů v roce 2021 a dále upravena výše transferů v návaznosti na uzavření 

smlouvy o dotaci na homogenizaci komunikace se Středočeským krajem a zároveň zrušení 

původně plánovaných akcí na odbahnění Velkého veského rybníka a zateplení domu služeb. 

Zároveň byly upraveny o tyto změny upraveny výdaje a dále byly výdaje navýšeny o finanční 

prostředky na výměnu střešní krytiny. Takto upravený návrh byl zveřejněn na úřední desce 

obce a zaslán elektronicky členům OZ (příloha č. 3 zápisu).  

Vzhledem k tomu, že po zveřejnění návrhu obec obdržela od Středočeského kraje část dotace 

na homogenizaci komunikace ve výši 1 184 tis. Kč, se kterou bylo původně počítáno až do 

roku 2022 (smlouva podepsána v prosinci s finančním plněním do 90ti dnů od podpisu) je 

potřeba návrh o tuto částku snížit a vzhledem k tomu, že dotace byla poskytnuta jako 

investiční, byly náklady na akci ve výši 5 000 tis. Kč přesunuty z běžných do kapitálových 

výdajů a běžné výdaje byly navýšeny o částku 388 tis. Kč na pokrytí přídělu na obnovu vodo-

hospodářského majetku v návaznosti na schválenou cenu vodného a stočného. Těmito 
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změnami dochází k výsledné změně a to, schodku ve výši 462 tis. Kč. Upravený návrh 

aktualizace střednědobého výhledu je přílohou č. 3a) tohoto zápisu.   

 

Místostarosta vyzval přítomné ke vznesení dotazů, námitek a podání návrhů k předloženému 

upravenému návrhu aktualizace výhledu rozpočtu na rok 2022. 

Nikdo žádný návrh ani připomínku či dotaz nevznesl a místostarosta vyzval zastupitele 

k hlasování o aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022, včetně přednesených 

úprav. 

 

Návrh usnesení č. 108/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu na rok 

2022. 

 

Hlasování:              pro    13          proti     0          zdržel se     0  

Usnesení č. 108/2021 bylo přijato. 

 

 

8. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022 

 

Účetní obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2022 v rozsahu přílohy č. 4 

tohoto zápisu s tím, že všichni zastupitelé návrh obdrželi v elektronické podobě v předstihu 

před zasedáním OZ. Uvedla, že návrh rozpočtu vycházel z navrhované aktualizace 

střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022, závaznými ukazateli jsou na straně příjmů 

rozpočtové třídy a na straně výdajů paragrafy v členění dle rozpočtových tříd. Zveřejněný 

návrh rozpočtu bylo nutno upravit z důvodů uvedených při projednávání aktualizace středně- 

dobého výhledu rozpočtu na rok 2022 a tento upravený návrh rozpočtu je přílohou č. 4a) 

tohoto zápisu. 

V návrhu rozpočtu jsou daňové příjmy ve výši 23 200 tis. Kč, nedaňové příjmy 

ve výši 700 tis. Kč, kapitálové příjmy ve výši 200 tis. Kč a transfery ve výši 1 576 tis. Kč, 

tj. celkem příjmy ve výši 25 676 tis. Kč. Běžné výdaje v členění dle paragrafů činí celkem  

16 648 tis. Kč a kapitálové výdaje v členění dle paragrafů činí 9 500 tis. Kč. Výdaje celkem 

činí 26 148 tis. Kč. Předpokládaný schodek rozpočtu na rok 2022 činí 472 tis. Kč, tento 

schodek bude kryt přebytky předchozích let, vzhledem k tomu, že předpokládaný stav 

finančních prostředků k 31.12.2021 je cca 26 mil. Kč.   

 

Místostarosta obce Bohumil Svoboda vyzval přítomné k podání dalších návrhů na doplnění 

popř. změny navrhovaného rozpočtu.  

 

K přeloženému návrhu rozpočtu na rok 2022 nebyly vzneseny žádné dotazy ani podány 

návrhy a místostarosta vyzval zastupitele k hlasování o upraveném rozpočtu na rok 2022.  

 

Návrh usnesení č. 109/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje rozpočet na rok 2022 v rozsahu přílohy č. 4a) tohoto 

zápisu. Rozpočet je schválen jako schodkový s tím, že schodek je kryt přebytky předchozích 

let a závaznými ukazateli jsou na straně příjmů rozpočtové třídy a na straně výdajů 

paragrafy, v třídění dle rozpočtových tříd.   

 

Hlasování:                pro:     13                         proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 109/2021 bylo přijato. 
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8. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 – 2024 

 

Účetní obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na rok 2023 a 2024 

v rozsahu přílohy č. 5 tohoto zápisu. Uvedla, že tímto návrhem je upraven výhled rozpočtu na 

rok 2023, který byl schválen dne 14.12.2020 a je zpracován výhled na rok 2024.  

Vzhledem k tomu, že v roce 2023 bude potřeba realizovat rekonstrukci a přístavbu hasičské 

zbrojnice pro zabezpečení řádného chodu jednotky, byla provedena změna výhledu rozpočtu 

na rok 2023. V příjmech je uvažováno s dotací na tuto rekonstrukci ve výši 9 000 tis. Kč a 

s tím související kapitálové výdaje ve výši 15 000 tis. Kč, přebytek bude použit na potřeby 

následujících let. 

Ve výhledu rozpočtu na rok 2024 je uvažováno s dotací na přestavbu stodoly u Spolkového 

domu na ubytovací zařízení ve výši 10 000 tis. Kč a investicí na tuto akci ve výši 14 000 tis. 

Kč a s výdaji na zateplení budovy obecního úřadu ve výši 3 000 tis. Kč, přebytek bude použit 

na potřeby následujících let. 

 

Nikdo z uvedenému návrhu neměl žádné dotazy ani připomínky a místostarosta vyzval 

zastupitele k hlasování o střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2024.  

 

Návrh usnesení č. 110/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024   

v rozsahu přílohy č. 5 tohoto zápisu.   

 

Hlasování:                pro:     13                         proti:     0                         zdržel se:     0 

Usnesení č. 110/2021 bylo přijato. 

 

 

 

9. Diskuze 

 

- starosta obce Josef Karas poděkoval všem za jejich práci a zhodnotil výsledky činnosti  

  obce v roce 2021 – rekonstrukce ZŠ, opravy cest, atd. 

  - dále všem popřál do nového roku a zároveň připomněl, že v roce 2022 se budou konat 

    volby do zastupitelstva obce a je vhodné začít zvažovat další kandidaturu 

- zastupitel Jan Zelenka řekl, že jako poděkování nechal členům OZ zahrát v rádiu Region 

- místostarosta Bohumil Svoboda poděkoval za činnost starostovi Josefu Karasovi 

- zastupitel Josef Hudeček – zhodnotil stávající situaci a výhled obce do dalších let  

   

Usnesení č. 111/2021: 

Zastupitelstvo obce Obecnice bere na vědomí příspěvky do diskuze. 

 

Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,10 hod. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1)    Prezenční listina 

2)    Oznámení o konání zasedání ZO, vč. Programu 

3)    Návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022 

3a)  Upravený návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022   

4)    Návrh rozpočtu na rok 2022 
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4a)   Upravený návrh rozpočtu na rok 2022 

5)    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 28.12.2021 a obsahuje celkem 6 stran. 

 

Zapsala:                         Alena Kadlecová            ………………………… 

  

Ověřovatelé:                 Václav Vohradský          ………………………… 

                                           

                                        Dita Paboučková           ………………………… 

 

Starosta:                        Josef Karas                     …………………………      

 

  

 

 

 

     

                                           

 

 

 


